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HĽADÁŠ PRÁCU? 

DHL JEJ MÁ PLNÉ SKLADY.

Viac na strane 8 
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-1www.hpsmont.sk

www.pristresky-pergoly.sk

zameranie výroba montáž

HPS mont, spol. s r.o., Pestovate¾ská 1,

831 03 Bratislava, tel.: 02/4329 1235

Zimné záhradyZimné záhrady
Hliníkové prístrešky

Zimné záhrady

Zasklenie terás

Hliníkové ploty
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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www.strecha.ws

0905 746 124

Zrealizovaných už viac 

ako 6000 striech

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA

najväčší výber odľahčených

krytín a plechov

   - nekonečný výber tvarov a farieb

   - ihneď zo skladu 

NAJNIŽŠIE CENY!!!

ARRI s.r.o. 

STRECHYna kľúč

ČALÚNNICTVO
» obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
» čalúnený nábytok pre deti
» predaj matracov

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

mancalcaluvnictvo@gmail.com
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Objednávky: 0907 750 668

PEDIKÚRA AJ U VÁS DOMA

PEDIKÚRA BEATA
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Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8

903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás
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SENECKO

Peter Bukovinský  0905 915 040
Zora Kováčová  0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová  0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Senec, Bernolákovo, Blatné, 
Čataj, Dunajská Lužná, Hamu-
liakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Igram, Ivanka pri Dunaji, Kaplna, 
Kráľová pri Senci, Malinovo, Most 
pri Bratislave, Nová Dedinka, 
Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, 
Vlky, Zálesie, Chorvátsky Grob, 
Veľký Biel, Kostolná pri Dunaji 

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)

Chcete si podať riadkový inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SC 
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s 
DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú 
linku, rôzne. Tel. 0919 
176 233

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

Občianska
riadková
inzercia
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riadková
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27. júla 1991 
biskupská vysviacka Františka Rábeka za 
nitrianskeho pomocného biskupa

Výročia a udalosti

Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom

PROFI STAVBA KRBOV
Staviam krby 25 rokov,

kvalita a bezpečnosť
0902 757 565
krby.piecky@gmail.com

0
6
-0
0
3
3

KAMENÁRSTVO
PETROVIČ

BRATISLAVSKÁ 1/B, SENEC0905  100  134 www.kamenarstvo-petrovic.sk

Rozumieme týmto ťažkým časom,
preto k vašim požiadavkám 
pristupujeme ľudsky a profesionálne.

0
6
-0
0
2
1

Vezmeme do prenájmu / kúpime

ornú pôdu v Tomášove
150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova

písma. BEZ ZÁLOHY.

na kompletné žulové pomníky 

pri objednaní kompletného pomníka
LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA

AKCIA -35 %
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TEL.: 0907 799 234  
MAIL: ruzova.zahradano@gmail.com 

WEB: ruzovazahradano.com

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

POŽIČIAVANIE
ZDRAVOTNÍCKYCH POMȎCOK

 

- elektrické polohovateľné postele
- invalidné vozíky
- WC stoličky
- G-aparáty (chodítka)

- stoličky do sprchy 
- antidekubitné matrace

- odsávačky
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Vášho starého tátoša
ODVEZIEME A VYRADÍME

priamo u Vás doma

Autorizovaný spracovateľ

www. .sk

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Predaj použitých
náhradných dielov

na všetky druhy vozidiel

Sládkovičovo | Bernolákovo  »  0902 457 777
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP
VA-SI, spol. s r.o.

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Pohreby už od 400 €
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LEXAN, ARLA

   

  €  �  

Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00

Tel.: 0917 323 441, sklad: Fučíková 8, Senec
www.lexanzelensky.sk

INZERCIA
0905 915 040
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm

78
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Milan Lasica bol obľúbenec teraz 
možno už troch generácií. A verím, 
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro 
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás 
opustil, potom druhý Julo Satinský 
a teraz... zostalo prázdno. Moje spo-
mínanie bude možno osobné a určite 
nebude oficiálnym nekrológom.

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy 
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles-
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá-
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho 
niekdajšieho, svojvôľou mocných aro-
gantne prerušeného povolania som mal 
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovo-
rov pre Slovenský aj Československý roz-
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž 
neznášal „typické“ novinárske otázky a 
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo 
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri-
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je 
veselý, aké vtipy má rád a podobne.

Proste, na pána Lasicu sa bolo treba 
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal 
o rozhovor pri príležitosti výstavy kni-
žiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii 
jedného vydavateľstva už na prvý po-
hľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa 
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako 
exponát.

Hlavou mi v tejto chvíli behajú ob-
razy z legendárneho „Véčka“, klubu vy-
sokoškolákov v Bratislave, kde bolo na 
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm, 
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice 

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š 
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som 
nezabudol na našich – H+K, páni Hla-
váček a Krajíček, tiež skvelá herecká 
komická dvojica. Klobúk dolu pred všet-
kými týmito velikánmi.

Boli to časy inteligentného, veselé-
ho humoru, poukazujúceho, nasmeru-
júceho, napĺňajúceho a povznášajúce-
ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou 
prvoplánovou a často až primitívnou a 
diváka urážajúcou komerčnou ponukou 
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďale-
ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k 
promenádnemu koncertu.

Milan Lasica bol skvelý herec, naj-
mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa 
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie. 
Jedno z prvých predstavení, ktoré som 
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká 
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré 
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan 
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfré-
da Cicáka, holiča.

Česť Vašej pamiatke, majstre!

Za majstrom Lasicom

» red - Ivan Brožík

Žiaci by sa mali učiť praktické veci, 
ktoré využijú v osobnom či pracov-
nom živote. Sú to frázy, ktoré počúva-
me v médiách. Vo vzduchu roky visí 
otázka zmeny obsahu vyučovania.

Ak chceme žiakov naučiť podsta-
tu a tú dôkladne prepojiť s praxou, je 
nutné prehodnotenie osnov, prehod-
notenie spôsobu vyučovania. Obávam 
sa, že problémy s učením sa a s učením 
žiakov nesúvisia iba s predpísaným 
vzdelávacím obsahom. Školy napr. 
často robia exkurzie do múzeí plných 
exponátov a konkrétnych príbehov. Čo 
môže byť názornejšie? No po nich si žia-
ci málokedy spomenú na takto získané 
informácie. Nie preto, že sú hlúpejší, 
ale aj preto, že im ich vytlačila iná, pre 
nich dôležitejšia téma. Všade je priveľa 
informácií a zážitkov, ktoré konkurujú 
formálnemu obsahu v školách. Dnešní 
žiaci sú iní. Niežeby zabúdali, ale za-
ujímajú sa o mnohé iné veci, ktoré im 
môžu v budúcnosti zabezpečiť živoby-
tie. Niektorí stredoškoláci už zarábajú 
a škola je pre nich druhoradá. Hoci im 
učivo čo najnázornejšie ukážete. Máme 
však aj mnohé predmety, ktoré sa ne-
dajú prezentovať názorne a bez memo-
rovania. Zároveň ten najpraktickejší 
úkon si vyžaduje naučenú teóriu.

V súčasnosti máme veľa informač-
ných prameňov: internet - nekonečný 
zdroj dát. V takejto situácii sa musíme 
zamyslieť, či máme vyučovať kompe-

tencie alebo naučené obsahy, či a do 
akej miery sa majú žiaci učiť naspamäť, 
či sa majú rozvíjať praktické kompe-
tencie a kritická práca s informáciami 
namiesto ich memorovania. Obsahové 
vyučovanie predpokladá memorova-
nie, abstraktné myslenie aj klasický 
výklad učiteľa. V kompetenčnom vyu-
čovaní vyzdvihujeme pragmatizmus, 
upevňujeme kompetencie žiaka, kritic-
kú prácu s prameňmi, minimalizujeme 
pamätanie si faktov. Najlepšie je oba 
spôsoby spojiť. Umožniť žiakom vyu-
žívať rôzne zdroje informácií pri riešení 
úloh, cvičení, situácií.

Problémom je, že za flexibilitou 
škôl zaostávajú systém a podmienky 
v školách. Bez toho škola naráža na 
prekážky. V procese zmien si treba po-
vedať, či má stredná a neskôr vysoká 
škola požadovať od žiaka faktografiu 
či pragmaticko-kompetenčné schop-
nosti, aby sa nestalo, že na ZŠ budeme 
inovatívni, no SŠ a VŠ ovalí žiakov 
protikladným spôsobom vzdelávania. 
Reforma obsahu nespočíva iba v ná-
zornosti učiva a v jeho aktualizácii. 
Spočíva v systémovom nastavení vzde-
lávania a jeho podmienok, prepojením 
nevyhnutného kognitívneho obsahu 
s dôkladným rozvíjaním praktických 
kompetencií. A s vnímaním charakteru 
súčasného žiaka.

Úskalia zmeny vzdelávacieho obsahu

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Zdarma: poradenstvo, zameranie strechy,
cenová ponuka, uskladnenie materiálu

Predaj - Montáž kompletných striech a podkroví 

Tesárske, Klampiarske, Pokrývačske práce

0904 111 115

VZORKOVŇA - Vinohradnícka 16, Senec
NONSTOP VOĽNE PRÍSTUPNÁ

 

 krovstav.info@gmail.com

VAŠA NOVÁ STRECHA OD PROFESIONÁLOV

ODBORNÉ A KVALITNÉ PREVEDENIE
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.

 Najväčšia výstava náhrobných
   kameňov v širokom okolí
 Veľké letné zníženie cien!
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

TUREŇ - BÝVALÉ PD (OKRES SENEC) • TUREŇ 374 • 903 01 TUREŇ

0902 555 333   0902 777 2020902 555 333   0902 777 202

WWW.PIESOK-SK.SK

OKRASNÉ KAMENE
ŠTRK · PIESOK

MAKADAM
ROZVOZ
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AKCIA

NA VYBRANÉ

DRUHY

MATERIÁLOV

AKCIA

NA VYBRANÉ

DRUHY

MATERIÁLOV

25. júla 1897  
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tu napísal svoje prvé úspešné príbehy

Výročia a udalosti
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▪ Pozícia: lešenár, pomocný lešenár 
▪ Druh pracovného pomeru: živnosť
▪ Mzdové ohodnotenie: od 8 do 11 eur/hod v závislosti od skúseností
▪ Podmienky: živnostenské oprávnenie, lešenársky preukaz, zdravotná  
   spôsobilosť na prácu vo výškach
   Výhodou je vodičský preukaz sk. C
▪ Miesto výkonu práce: Slovnaft,a.s. ,Bratislava
▪ Firma sa špecializuje: na stavbu a prenájom lešenia – systémové  
   pozinkované a priestorové lešenie a hliníkové pojazdné plošiny

HĽADÁME do nášho tímu

Kontak: Miroslav Červený – výkonný riaditeľ ,
t.č.: 0908 716 916, mail: assa@nextra.sk
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–2000 €.

0948 534 542
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na fyzickú

ochranu obchodnej prevádzky

v Senci 

0948 066 491 

900€ brutto/ mesiac
Nástup ihneď !
POS nutný! 

POPIS PRACOVNEJ POZÍCIE
e ý tov ent
v h táv tov v

ov t tov
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á á

PONÚKANÝ PLAT
t OTIVU t ov

l táv
Z O t t

ý l onov
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ý

MIESTO VÝKONU PRÁCE
P ol

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI
t ov
ov

á

P V vot ov:
tel.: +421 2 4944 9243
praca@nay.sk
www.nay.sk/praca-v-nay

SKLADNÍK 
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ELV PRODUKT a.s.

KONTAKT:

Tel.: 0918 240 523 alebo E-mail: polakovicova@elv.sk
ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec

PONÚKAME:

 OPERÁTOR strojov a zariadení na výrobu betónu

 ZVÁRAČ

POŽIADAVKY:
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26. júla 1922  
sa narodil Albert Marenčin, slovenský prozaik, básnik, esejista, 
scenárista, výtvarník, prekladateľ a kritik († 2019)

Výročia a udalosti

Tomáš Baťa pred takmer sto rokmi po-
vedal, že budovy bez ľudí sú iba železo 
a betón. 

Sú krajiny, ktoré produkujú železo 
a betón a sú krajiny, kde sa orientujú na 
znalosti a  inovácie. Rozdiel medzi nimi 
je v pridanej hodnote a v  kvalite života 
obyvateľov. Slovensko je krajina železa 
a betónu. V posledných rokoch sa vybudo-
vali veľké areály univerzít, ale ich úroveň 
štúdia a  výskumu každý rok klesá.  Stre-
doškoláci odchádzajú študovať radšej do 
zahraničia. Spomínam si na obdobie po 
revolúcii, keď duchovní pastieri stavali 
chrámy, úrady, exercičné domy a  semi-
nárne budovy, ale pozabudli na to, čo sa 
v nich bude organizovať. A tak dnes máme 
pekné budovy a areály, ktoré sú prázdne 
– chýba v  nich tvorivý duch a  skutočný 
život. Pokračuje to ďalej. Do regiónu prídu 
desiatky miliónov na inovácie. Kam sa in-
vestujú? Do budov, v ktorých nikdy žiad-
na inovácia nevznikne. Vieme spracovať 
železo a  betón, nevieme inovovať a  roz-
biehať biznis. Vytvoríme tak chudobnú 
krajinu s honosnými budovami. 

Sedávam s chlapcami z našej inovač-
nej siete Inovato. Pripravujeme nové pro-
jekty, ktoré môžu vytvoriť miliardové biz-
nisy a tisíce dobre platených pracovných 

miest v  oblasti mikročipov, digitálnych 
technológií a  inteligentných systémov. 
Nepotrebujeme budovy, ale slušných a 
vzdelaných ľudí. Žiaľ, okolo tristotisíc ich 
vyštudovalo v zahraničí a nevracajú sa. 
Železobetónové projekty ich nelákajú. 

Stavanie budov sú len pomýlené 
predstavy úradníkov a papalášov. Potre-
bujeme inovátorov a podnikateľov. Pra-
cujeme na sieti expertov pre plán obnovy. 
Dosť bolo skepsy, nadávania a zlej nála-
dy. Potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní 
niečo urobiť pre budúcnosť tejto krajiny. 
Môj otec kedysi dávno staval priehradu. 
Vraj si pri práci aj spievali a verili v lepšiu 
budúcnosť. Priehrada stojí, ale budúc-
nosť až taká ružová nebola. Skôr červená. 

Dnes máme ďalšiu historickú šancu. 
Stavať budovy a tunely vieme. A naučili 
sme sa pritom aj kradnúť. Potrebujeme 
sa posunúť dopredu – 
vymýšľať nové druhy 
čipov, digitálne plat-
formy a riešenia pre 
inteligentnú a  zele-
nú krajinu. Alebo to 
tu môžeme všetko 
zabetónovať.

Železo a betón

» Ján Košturiak
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KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ 

OKULIARE
LEN ZA 69EUR

  OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK 

             0918 237 839        WWW.DROPTIC.SK

LICHNEROVA 37
SENEC

Akcia platí od 1.7. do 31.8.2021.
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 
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- Práca vhodná len pre chlapov 
- ������������
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- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- �������������������� - ������ ���
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de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)

32
-0
01
-4

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


